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PROBLEMENOORZAKEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Verf bladdert af

Streepvorming 
(kwaststrepen)

Blaasvorming

Visogen/kratertjes

Glansverlies 
(verkrijting)

HERKENT U HET PROBLEEM NIET? Bel dan met Sikkens Jachtlakken: 010 - 5033545

Ondergrond niet goed gereinigd en ontvet. 
Niet of onvoldoende geschuurd. Vochtige 
ondergrond. Onverenigbare producten in systeem. 
Intervaltijd overschreden.

Kwast van slechte kwaliteit. Te hoge of te lage 
temperatuur. Verf te dik of te dun opgebracht.

Oppervlak niet goed gereinigd en ontvet. Insluiting
van oplosmiddel door opbrengen te dikke laag of te
snel overschilderen. Vochtige ondergrond of te hoge
luchtvochtigeid.

Ondergrond verontreinigd met siliconen of olie.

Slecht gemengde verf. Toepassingen van verkeerde
schoonmaak- en poetsmiddelen. Langdurige 
blootstelling aan UV-stralen.Te geringe laagdikte
van de aflak. Gaatjes in de ondergrond.

Loszittende verf verwijderen, reinigen en ontvetten.
Schuren, reinigen en nieuwe laag opbrengen volgens
instructies.

Gladschuren en nieuwe laag aanbrengen met
geschikte, volle kwast bij de aanbevolen 
werktemperatuur. Verf in de juiste laagdikte 
aanbrengen.

Blazen wegschuren, reinigen en waar nodig 
plamuren. Schuren en opnieuw aflakken volgens
instructies.

Ontvetten en reinigen. Opschuren tot het 
verontreinigde oppervlak opnieuw ontvet kan 
worden. Goed laten drogen en nieuwe laag 
aanbrengen.

Reinigen en ontvetten, opschuren en met goed
gemengde verf nieuwe laag opbrengen. 
De laklaag schoonhouden met milde, niet schurende
schoonmaakmiddelen. Goed naspoelen. 
Gaatjes dichtplamuren.
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PROBLEMENOORZAKEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Sinaasappelhuid

Rimpelvorming

Scheurvorming / 
Craquelé

Zakkers

Verf wil niet drogen

Verf aangebracht met ongeschikte roller (lamsvacht).
Te weinig verdunning, te veel wind of te lage 
temperatuur. Bij spuitverwerking: door verkeerde druk
of spuitafstand en/of onjuiste verdunning, te grote
laagdikte, te snel overspuiten.

Verf is te dik of in direct zonlicht opgebracht.
Oplosmiddel is ingesloten. Bij een twee-componenten-
produkt is onvoldoende gemengd.

Plotselinge temperatuurdaling tijdens verwerking of 
droging. Intervaltijd niet aangehouden.
Systeemfout: harde over zachte laag, 2-componenten 
over 1-component.

De verf is in een te dikke laag opgebracht, te sterk 
verdund geweest of niet goed verdeeld.

Te lage temperatuur van romp of omgeving, 
onvoldoende ventilatie. Te snel overgeschilderd.
Verkeerde verdunner gebruikt. Mengverhouding
2-componenten verf niet goed toegepast.

Bij toepassing van een verfroller: als de verf nog vloeit,
deze nastrijken met een goede kwast.
In alle andere gevallen: gladschuren en nieuwe laag
opbrengen volgens instructies.

Als de verf nog niet droog is, deze afschrapen en met 
verdunner reinigen. Als de verf al droog is, goed
terugschuren en reinigen. 
Dan nieuwe laag opbrengen.

Verflaag volledig verwijderen, ondergrond reinigen en 
nieuwe laag opbrengen.

Zakkers wegschuren of -krabben en na reiniging nieuwe
laag volgens instructies opbrengen.

Omstandigheden voor droging verbeteren 
(temperatuur, ventilatie). Droogt de verf nog niet, dan
de gehele laag verwijderen en na reinigen en schuren
een nieuwe laag opbrengen.
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